Centrum pre rodinu – MaMaTaTaJa je aktívnym členom Únie materských centier (UMC), ktorá za
pomoci spoločnosti Friesland Slovensko pomáha aj sociálne slabým
rodinám na Slovensku. Každá starostlivo vybratá sociálne slabá rodina dostane 60 litrov mlieka MILLI.
Takáto pomoc sa dostala aj do Pezinka a to konkrétne rodine Martina
a Stanky Dulajových, ktorým práve
pribudla do rodiny tretia dcérka Alžbetka. Najstaršia dcérka Mária má 3
roky a na mliečko sa veľmi teší. Dominika má 1,5 roka a má ťažkú potravinovú alergiu. Takže mamička,
toho času na materskej dovolenke,
má čo robiť, aby popri starostlivosti o
novonarodeniatko ustrážila aj staršiu Dominiku. Otec je učiteľ na základnej škole a je telesne postihnutý.
Sme radi, že sa UMC darí nachádzať spoločnosti, akou je i Friesland
Slovensko, ktoré majú silné sociálne
cítenie a spolupracovať s nimi.
Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa
vzniklo aj preto, aby takýmto rodinám pomáhalo nájsť si svoje miesto
pod slnkom. Sme radi, že sa nám to
darí.
Katarína Demovičová
koordinátorka projektu

V ostatnom období mestská
polícia zistila na území Pezinka
niekoľko prípadov vandalizmu,
ktorý spočíval v postriekaní stien
budov či dopravných značiek farbami – sprejmi.
V súvislosti s tým je nutné upozorniť na novelu Trestného zákona, ktorý takéto protiprávne konanie páchateľa už kvalifikuje ako
trestný čin. Do 30. júna 2005 bol
uvedený skutok posudzovaný
ako priestupok proti majetku, za
ktorý bolo možné páchateľovi
uložiť sankciu – pokutu do 10 tisíc
korún.
V zbierke zákonov bol publikovaný zákon č. 227/2005, ktorým
sa dopĺňa Trestný zákon. Kon-

12. 8. (piatok) o 17.00 v Minigalérii
– VERNISÁŽ VÝSTAVY: PLAGÁT
MARIANA OSLISLU;
28. 8. (nedeľa) o 17.00 hod. v Zámockom parku – RUDOLF SOMÍK
A JEHO HOSTIA – promenádny
koncert.

VÝSTAVY:
12. 8. – 11. 9. PLAGÁT MARIANA OSLISLU – v spolupráci s
Poľským inštitútom v Bratislave.
Už niekoľkokrát sme informovali, že Mesto Pezinok realizuje
výstavbu nájomných bytov na
Zumberskej ulici, ktorá má byť
ukončená do konca roka 2005.
Oznamujeme preto všetkým
občanom, že tlačivo žiadosti o
pridelenie mestského nájomného bytu na Zumberskej ulici si
môžu vyzdvihnúť v kancelárii
prvého kontaktu alebo na právnom oddelení Mestského úradu
v Pezinku.
Taktiež dávame toto oznámenie do pozornosti i tým občanom,
ktorí si žiadosť o pridelenie bytu
dali už dávnejšie, aby si prišli vyzdvihnúť tlačivo, pretože je potrebné, aby informácie o svojej
bytovej situácii aktualizovali.
Toto oznámenie sa týka i občanov, ktorí v žiadosti uviedli vtedajšiu adresu a dnes sa na uvedenej
adrese nezdržujú a zásielky sa
nám vracajú ako nedoručené.
Ešte chceme žiadateľov upozorniť na dôkladné vyplnenie
žiadosti a priloženie originálov
príloh preukazujúcich čistý mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním
bývajúcich za celý rok 2004.
Žiadateľ, ktorý kompletne nevyplní a nezdokladuje tvrdenia vo
svojej žiadosti, bude komisiou
MsZ z evidencie uchádzačov o
nájomný byt vyradený.
Všetky potrebné informácie
vám radi poskytnú osobne na
právnom oddelení MsÚ v Pezinku alebo telef. na t.č. 033/
6901 123, 033/6901 121, 033/
6901 120.
Právne odd. MsÚ Pezinok

PRIPRAVUJEME:
20.10. HANA HEGEROVÁ – koncert známej šansoniérky;
22. – 29. 10. TO NAJLEPŠIE Z
HUMORU NA ČESKEJ SCÉNE –
2. ročník divadelného festivalu,
hlavný garant: Zuza art production,
s.r.o.

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK
1. Batman začína
USA
2. – 3. Tlmočníčka
USA
4. – 5. Madagascar
USA
(17.00 aj v kine!)
6. – 8. Ong – bak
Thajsko
9. – 10. Prekliatie
USA
11. – 12. Star wars: Epizóda III.
USA

krétne upravuje ust. § 257 TZ – skutková podstata trestného činu – Poškodzovanie cudzej veci. Od 1. júla
2005 je počkodenie cudzej veci,
tým že ju niekto pomaľuje, postrieka či popíše farbou alebo inou
látkou, trestným činom.
V tomto prípade nie je pre posúdenie protiprávnosti činu rozhodujúca výška spôsobenej škody.
Takéto konanie sa dňom účinnosti
zákona považuje za trestný čin a
uvedené delikty riešia orgány v
trestnom konaní. Za spáchanie
tohto trestného činu môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až na jeden rok alebo peňažný trest. Na 6 mesiacov až tri roky
sa páchateľ potresce, ak okrem

13. – 14. Hľadanie krajiny – nekrajiny
USA
15. – 16. Honba za pokladom Templárov
USA
17. – 18. Vojna svetov
USA
19. – 21. Sin City: Mesto hriechu
USA
22. SAW: Hra o prežitie USA
23. – 25. Fantastická štvorka USA
26. Kameňák 3
ČR
27. – 29. Herbie: Na plný plyn USA
30. – 1. Pán a pani Smithovci
USA
Začiatok predstavení je o 20.45
hod. Pokladnica je otvorená od
19.45 hod. ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

Výstava:
1945 – výstava pripominajúca 60.
výročie skončenia 2. svetovej vojny. Výstava potrvá do 15. augusta.
Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plastika
Otváracie hodiny: utorok – piatok
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 16.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

Stále expozície:
– Dejiny mesta Pezinka
– Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objednávke degustácie vín v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
641 3347).
Výstavy:
Krása hliny – výstava zo zbierok
Vlastivedného múzea v Galante.
Približuje návštevníkovi históriu
hrnčiarskeho remesla na Slovensku a Maďarsku. Výstava potrvá do
28.8.
Otváracie hodiny: utorok – piatok
8.30 – 12.00 hod., 13.00 – 16.30
hod., sobota 9.00 – 15.00 hod.,
nedeľa 13.00 – 17.00 hod. V pondelok je zatvorené.

iného spácha taký čin, hoci bol v
posledných dvoch rokoch za taký
čin odsúdený alebo z výkonu
trestu odňatia slobody za taký čin
prepustený alebo spáchal takýto
trestný čin ako člen organizovanej
skupiny.
Náčelník mestskej polície

VZŤAHY – výstava Pezinčanov
Júlie Piačkovej a Igora Piačku. Vernisáž výstavy 5.8. 2005 o 18.00
hod., výstava potrvá do 4.9.
Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka
od 14.00 – 17.00 hod.

Dokončenie z 1. strany

Jedným z nich je využitie kapacity
nemocnice aj na dlhodobú a sociálnu starostlivosť. Chceli by sa tiež
zbaviť nadbytočného majetku a za
získané prostriedky chcú skvalitniť
materiálne a technické podmienky.
Zaujímalo nás, či bude znovu
zriadené aj interné oddelenie, ktoré
nedávno zrušili. "S tým už nerátame, k tomuto kroku sme pristúpili
lebo sme nemali na to finančné
zdroje. Ono to vlastne ani nikdy
oficiálne interné oddelenie nebolo,
bola to súčasť Psychosomatickej
kliniky. Liečba pacientov, ktorí potrebovali infúzie a ďalšiu terapiu,
značne zaťažovala náš rozpočet.
Naša klinika však zostáva otvorená
pre pacientov, ktorí majú somatické
ochorenia plus psychiatrické diagnózy a potrebujú rehabilitačné
služby," povedal nám P. Černák.
A ešte stanovisko primátora mesta Olivera Solgu: – Veľmi ma potešilo, že Pinelova nemocnica bude i
naďalej fungovať na vysokej úrovni
ako doteraz. Výrazne sme k zmene
postoja ministerstva zdravotníctva
prispeli aj my, tým, že sme vyjadrili
protest, ktorý uverejnili niektoré
denníky. Máme radosť aj z ohlasov
pracovníkov nemocnice, ktorí nám
telefonovali alebo pri osobných
stretnutiach tlmočili vďačnosť za
pomoc, ktorú sme im poskytli.
Verím, že situácia v tomto zdravotníckom zariadení sa už upokojí a
personál bude môcť poskytovať
kvalitné služby nielen Pezinčanom
ale aj ľuďom zo širokého okolia.
(mo)

